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1o Prêmio ABED Adobe de Conteúdos Educacionais Interativos 
para Tablets 

 
 
Importante:  ABED e  Adobe autorizaram a prorrogação do prazo 

de inscrição até 31 de julho de 2013. 
 
A Educação a Distância tem papel fundamental em um país de dimensões continentais 
como o Brasil. Hoje a educação a distância nacional é reconhecida por sua excelência, 
se constituindo em ingrediente essencial da estratégia para levar educação, de todos 
os níveis, aos brasileiros e preparar esse país para os desafios do século XXI. 
 
A educação a distância faz uso da tecnologia desde os seus primórdios. Seja o correio, 
o rádio, a televisão, o computador e agora os tablets, vários meios foram utilizados 
para romper as barreiras da distância física.  
 
Os tablets são o maior fenômeno de vendas e adoção de todos os tempos, superando o 
DVD player, que ocupava a liderança anterior de velocidade de adoção e curva de 
crescimento. Em todo o mundo escolas, universidades e governos adotam o tablet em 
seus programas educacionais em níveis nunca observados antes com outra tecnologia 
de uso educacional. 
 
Com o advento do tablet, uma nova categoria de publicações multimídia e interativa 
surgiu. O tablet traz um novo nível de interação e colaboração. Ele é tão intuitivo que 
bebês e animais, como gatos e chimpanzés, conseguem interagir com alguns 
programas sem instrução prévia. Desses fatores resultam sua grande adoção. 
 
Porém,  toda tecnologia educacional ou material didático somente pode ser efetivo 
quando planejado em conjunto com todos os aspectos do currículo. A tecnologia deve 
estar a serviço do currículo para poder gerar um aprendizado significativo que tenha 
benefícios para o individuo e a comunidade que o cerca. A multimídia e a  
interatividade podem deixar um conteúdo mais interessante, porém, isoladamente, 
não garantem um aprendizado que seja de relevância ao individuo e a comunidade. 
 
Face ao rápido crescimento da adoção de tablets pelas instituições de ensino, a  
a ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância, e a ADOBE querem 
promover e premiar iniciativas de criação de materiais didáticos interativos e 
multimídia para tablets que estejam considerados dentro de um planejamento 
pedagógico, que leve a um maior aprendizado dos objetivos pretendidos pelo currículo. 
Para isso criam o Prêmio ABED Adobe de Conteúdos Educacionais Interativos 
para Tablets. 
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Regulamento 
 
1.  Informações gerais 
 
1.1 Os materiais didáticos submetidos ao concurso devem ser feitos com a 
tecnologia Adobe Digital Publishing Suite (DPS), que é padrão da indústria gráfica para 
publicar em tablets, usada pelas principais editoras brasileiras e mundiais, além das 
melhores universidades e programas educacionais para tablets. 
 

1.2 Poderão concorrer ao Prêmio ABED Adobe de Conteúdos 
Educacionais Interativos para Tablets professores, instituições de ensino, 
universidades corporativas que ministrem cursos no formato de educação a distância, 
além de editoras e empresas que criam material pedagógico digital. 

• Professores podem concorrer com apenas um trabalho feito com o Digital 
Publishing Suite, que deve se enquadrar em duas situações possíveis: 
publicações para tablets que já utilizam com seus alunos ou uma 
publicação feita para este concurso que pretende aplicar com seus 
alunos no futuro. 

• Instituições de ensino e universidades corporativas podem inscrever 
apenas um projeto com Adobe Digital Publishing Suite em uma das 
seguintes categorias: projetos educacionais com tablets já em fase de 
implementação ou projetos conceito criados para este concurso, porém, 
que podem ser aplicados em massa.  

• Editores e empresas de produção de conteúdo educacional digital podem 
inscrever materiais que já estão vendendo ou que estão desenvolvendo 
com o Adobe Digital Publishing Suite. 

 
1.3 As publicações para tablets inscritas no concurso serão julgadas dentro das 
seguintes categorias: 
 
  
• Professores / Instrutores 

Projetos educacionais com publicações em tablet com Adobe DPS já 
implementadas ou um material feito para este concurso e que pretendem usar na 
sua disciplina. 

 
• Instituições de Ensino e Universidades Corporativas podem enviar projetos que já 

implementaram com o Adobe DPS ou projetos conceito desenvolvidos com a 
ferramenta. 

 
•Editoras e empresas de criação de material pedagógico digital podem inscrever 

publicações digitais feitas com o Adobe DPS ou que estão desenvolvendo para 
venda no mercado. 

 
As 3 categorias acima serão julgadas pela qualidade do material educacional feito com 

Adobe DPS e pelo planejamento pedagógico associado ao material  desenvolvido. 
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2.  Premiação 
 
2.1 Serão premiados os autores dos trabalhos que, a critério da Comissão 
Julgadora, representem as melhores publicações educacionais em tablet feitas com 
Adobe DPS, dentro das categorias definidas no item 1.3 deste regulamento. 
 
2.2 Para o vencedor de cada categoria descrita no item 1.3 serão conferidos, troféu 

e diploma “Prêmio ABED Adobe de Conteúdos Educacionais 
Interativos para Tablets”, inscrição para participar do 9° SENAED e espaço 
para apresentar seu trabalho na programação oficial do 9° SENAED. 
 
2.3 O prêmio é pessoal e intransferível. 
 
2.4 Em caso de autoria coletiva, a divisão dos prêmios entre os autores será 
definida pelo autor inscrito como principal, conforme estabelecido no item 3.6. Entre os 
prêmios descritos no item 2.2, apenas os diplomas serão conferidos a todos os autores 
premiados, independentemente da quantidade de autores. 
 
2.5  A premiação será anunciada no site da ABED na data especificada no 
cronograma do item 2.6, e comunicada aos participantes através do email cadastrado 
na ficha de inscrição.  
 
2.6. O cronograma do concurso é o seguinte: 
 
Importante: O prazo de inscrição foi prorrogado por ABED e Adobe até 31 de 
julho de 2013. Por isso os novos prazos são a seguir: 
 

• Lançamento do concurso no 18° CIAED - Congresso Internacional ABED de 
Educação a Distância 2012 

• Período de inscrição de 1 de março 2013 a 31 de julho 2013 
• Avaliação dos trabalhos pela comissão julgadora entre 1 e  26 de agosto de 

2013 
• Divulgação dos resultados em 31 de agosto de 2013 
• Premiação em 9 de setembro premiação no 19° CIAED – Congresso 

Internacional ABED de Educação a Distância 
 
 
3.  Inscrições 
 
3.1.  Poderão concorrer publicações educacionais interativas e multimídia para 
tablets desenvolvidas com Adobe DPS, em língua portuguesa, que se enquadrem em 
uma das categorias do item 1.3. 
 
3.2 A inscrição deverá ser feita pelos próprios autores, em formulário próprio 
disponível no website: https://adobeformscentral.com/?f=MdUD-TR4VT2LFjFzeRPIJQ  . 
 
Independente da categoria a que concorre o prêmio, cada inscrito deve enviar um 
documento via email contendo o planejamento educacional de uso da publicação digital 
inscrita, além de compartilhar a publicação inscrita no concurso com o Adobe ID 
premioabedadobe2013@abed.org.br , dentro do prazo de inscrição do concurso. Uma 
vez enviado, o trabalho não pode ser alterado, sob pena de desclassificação (a 
tecnologia Adobe DPS permite verificar alteração de dados). O material deve ser 
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enviado para o email da ABED e conter o assunto Prêmio ABED Adobe de Conteúdos 
Educacionais Interativos para Tablets edição 2013. 
 
O trabalho e o envio devem estar dentro do especificado no anexo deste regulamento. 
 

 
3.3 Todo o planejamento pedagógico e publicação digital inscrita deverão ter, em 
local visível, identificação do autor e da instituição à qual é vinculado. 
 
 
3.4 No caso de autoria coletiva, deverá ser indicado, na ficha de inscrição, um autor 

principal para os efeitos do item 2.4. 
 
3.5 Cada autor poderá inscrever apenas uma publicação ou projeto para o prêmio. 
 
3.6 Os três finalistas de cada categoria devem concordar em publicar toda ou parte 
de sua publicação finalista em um Aplicativo para tablet que vai promover os finalistas 
do prêmio e suas boas práticas educativas. No caso da inscrição finalista ser um 
projeto educacional, apenas uma amostra será solicitado para publicação. No caso da 
inscrição ser de um projeto conceito, todo ele será solicitado para ser publicado como 
exemplo de excelência em material educacional para tablet. Para tanto, os finalistas 
deverão fornecer o arquivo InDesign e todos os arquivos extras (imagens, sons, 
vídeos). O arquivo fornecido deve reproduzir o mesmo conteúdo para tablet (folio) 
inscrito no prêmio, sendo que qualquer alteração implica na desclassificação, assim 
como a recusa em fornecer os arquivos que comprovam a autoria. 
 
 
3.7 Não poderão concorrer funcionários da ABED, ou empresas e funcionários de 

empresas patrocinadoras deste Prêmio, bem como parentes em primeiro grau. 
 
3.8 O prazo para as inscrições se encerra impreterivelmente no dia 31 de julho de 
2013. (Prorrogação aprovada por ABED e Adobe) 
 
3.9 As publicações digitais inscritas devem obedecer o disposto no item 5 deste 

regulamento. 
 
 
4. Seleção e julgamento 
 
4.1.  Entre os trabalhos inscritos, uma Comissão de Seleção, formada a critério da 
ABED e Adobe, selecionará três publicações de cada eixo temático para 
encaminhamento à Comissão Julgadora. 
 
Os eixos temáticos são: 
 

4.1.1 Quanto ao nível de ensino 
a. Educação Básica / Ensino Médio 
b. Ensino Superior 
c. Universidade Corporativa 
d. Ensino Técnico 
e. Cursos Livres e Institutos 
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4.1.2 Quanto ao status do projeto 
 

a. Projetos Educacionais Implantados ou em Fase de Implantação 
b. Prova de conceito ou Pesquisa 

 
O objetivo dos eixos temáticos é que trabalhos similares sejam julgados entre sí até a 
etapa final, aonde todos os trabalhos concorrerão entre sí para dentro das categorias 
definidas no ítem 1.3  
 
 
4.2 A Comissão Julgadora será formada por um educador, um técnico, um gestor 
da Adobe e outros profissionais ligados a educação ou publicação em tablets, indicados 
pelo Conselho Científico da ABED. 
 
4.3 A Comissão Julgadora deverá escolher apenas um trabalho vencedor em cada 
categoria. 
 
 
 
5. Disposições Finais 
 
5.1  A inscrição no Prêmio ABED Adobe de Conteúdos Educacionais 
Interativos para Tablets implica a aceitação irrestrita deste Regulamento. 
 
5.2  As publicações inscritas finalistas poderão ser reproduzidas, no todo ou em 
parte, pela ABED e Adobe, independentemente de autorização ou remuneração, em 
aplicativo para tablet que promova os finalistas do concurso e as boas práticas 
educativas que representam. No caso da inscrição finalista ser um projeto educacional, 
apenas uma amostra será solicitada para publicação. No caso da inscrição ser de um 
projeto conceito, todo ele será solicitado para ser publicado como exemplo de 
excelência em material educacional para tablet. Para tanto, os finalistas deverão 
fornecer o arquivo InDesign e todos os arquivos extras (imagens, sons, vídeos). O 
arquivo fornecido deve reproduzir o mesmo conteúdo para tablet (folio) inscrito no 
prêmio, sendo que qualquer alteração implica na desclassificação, assim como a recusa 
em fornecer os arquivos que comprovam a autoria. 
 
5.3  As decisões da Comissão de Seleção e da Comissão Julgadora serão soberanas 
e irrecorríveis. 
 
5.4.  Questões omissas serão decididas pela Secretaria Executiva da ABED. 
 


